Utifrån läget just nu med förlängda restriktioner och osäkra starter så tänker
vi så här i BUK:
Ungdomsfotboll 13-14 år (9 mot 9):
Våra egna serier:
Pojkar div 5
Vi har tidigare flyttat omgång 1 och 2 men räknade med att kunna spela dubbelmöten ändå. Omgång
3 flyttas nu till 17 oktober om vi tillåts spela helgen 8/9 maj.
Får vi inte spela helgen den 8/9 maj kommer vi enbart att spela enkelmöten och avsluta med någon
from av slutspel.
Får vi starta till 15/16 maj kommer omgångarna 5-15 spelas
Pojkar div 6
Omgång 1 är redan flyttad till 27 juni.
Omgång 2 flyttas nu till 4 juli.
Omgång 3 flyttas till 11 juli om spel inte tillåts helgen 8/9 maj
Om vi behöver flytta omgång 4 kommer denna att flyttas med sista speldag 8 augusti.
Hur slutspelets upplägg ser ut beror på när vi kommer att ha spelat klart grundomgångarna.
Flickor div 5
Omgång 1 är redan flyttad till 18 juli.
Omgång 2 är redan flyttad till den 8 aug
Omgång 3 flyttas nu till den 17 aug
Omgång 4 flyttas till 24 aug om spel inte tillåts helgen 8/9 maj
Omgång 5 kommer att flyttas till 31 aug om spel inte tillåts helgen 15/16 maj
Osv
Hur slutspelets upplägg ser ut beror på när vi kommer att ha spelat klart grundomgångarna.
Serier under VFF (Div 4 pojkar och div 4 flickor) Matcher kan tidigast spelas 10 maj. Matcher som är
inplanerade till och med 9 maj kommer tills vidare att markeras som uppskjutna.

Barnfotboll 10-12 år (7 mot 7):
Matcher kan tidigast spelas 3 maj. Omgångar/matcher som är inplanerade till och med 2 maj
kommer att tas bort. Mer information lämnas den 27 april.

Barnfotboll 8-9 år (5 mot 5):
Vi återkommer med information om dessa åldersgrupper. Föreningarna kan planera sina matcher
enligt grundspelordningen. Start helgen 15/16 maj
20 april 2021

